
COMUNICADO AO MERCADO E ANÚNCIO DE ALTERAÇÃO NAS CONDIÇÕES DA 
OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO 

CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, EM ATÉ 
DUAS SÉRIES, DA 7ª EMISSÃO DA MRS LOGÍSTICA S.A.

A MRS Logística S.A., (“Emissora”), em conjunto com o Banco Santander (Brasil) S.A. (“Santander” ou “Coordenador Líder”) e o BB – Banco de Investimento S.A. (“BB-BI” ou “Coordenador” e, em conjunto com o Coordenador 
Líder, “Coordenadores”), nos termos do disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), na Instrução da CVM nº 471, de 8 de agosto de 
2008 (“Instrução CVM 471”), no convênio celebrado entre a CVM e a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (“ANBIMA”), em 20 de agosto de 2008, conforme alterado, no Código ANBIMA de Regulação 
e Melhores Práticas para Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários, datado de 30 de janeiro de 2014 e no Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para as Atividades Conveniadas, datado de 9 de junho de 
2010, vêm a público comunicar que, em atendimento às exigências formuladas pelas CVM, em 21 de janeiro de 2015, por meio do OFÍCIO/CVM/SER/GER-2/Nº30/2015 (“Ofício CVM”), foram alterados, conforme disposto abaixo, alguns dos 
termos da distribuição pública de 500.000 (quinhentas mil) debêntures simples, sem considerar as Debêntures Suplementares e as Debêntures Adicionais (conforme definidas abaixo) (“Oferta”), todas nominativas, escriturais, não conversíveis 
em ações, da espécie quirografária, em até duas séries, da 7ª (sétima) emissão (“Emissão”) da
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MRS LOGÍSTICA S.A. 
Companhia Aberta - CVM nº 17949

CNPJ/MF sob o nº 01.417.222/0001-77
Praia de Botafogo, nº 228, sala 1.201 E, Botafogo, CEP 22250-906, Rio de Janeiro - RJ 

No valor total de

R$ 500.000.000,00
(quinhentos milhões de reais)

CÓDIGO ISIN das Debêntures da Primeira Série: BRMRSADBS081
CÓDIGO ISIN das Debêntures da Segunda Série: BRMRSADBS099

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO PARA AS DEBÊNTURES (RATING) DA STANDARD & POOR’S: brAA+

Os termos iniciados em letras maiúsculas neste documento terão o significado a eles aqui atribuído ou o atribuído no “Prospecto Preliminar de Distribuição Pública de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, 
em até Duas Séries, da 7ª Emissão da MRS Logística S.A.” (“Prospecto Preliminar”), ainda que posteriormente ao seu uso. Cópias do Prospecto Preliminar poderão ser obtidas nos sites indicados no item 3 abaixo. Para fins deste Comunicado 
ao Mercado, considera-se “Dia Útil” qualquer dia que não seja sábado, domingo ou feriado declarado nacional.

1. LIMITE DA OFERTA DE VAREJO

Em cumprimento às exigências formuladas por meio do Ofício CVM foi estabelecido que, caso o total 
de Debêntures correspondente aos Pedidos de Reserva admitidos exceda a quantidade de Debêntures 
prioritariamente destinada à Oferta de Varejo, qual seja, 50.000 (cinquenta mil) Debêntures (sem considerar 
as Debêntures Suplementares e as Debêntures Adicionais), a Oferta de Varejo estará limitada a 30% (trinta 
por cento) do Valor Total da Emissão, considerando as Debêntures Suplementares e as Debêntures Adicionais 
que venham a ser emitidas. Dessa forma, o item (v) da seção “Informações Sobre a Oferta – Contrato de Distribuição 
– Oferta de Varejo” do Prospecto Preliminar foi alterado, passando a vigorar com a seguinte redação: “(v) caso o total 
de Debêntures correspondente aos Pedidos de Reserva admitidos exceda a quantidade de Debêntures prioritariamente 
destinada à Oferta de Varejo, qual seja, 50.000 (cinquenta mil) Debêntures (sem considerar as Debêntures Suplementares 
e as Debêntures Adicionais), os Coordenadores, em comum acordo com a Emissora, poderão manter a quantidade 
de Debêntures inicialmente destinada à Oferta de Varejo ou elevar tal quantidade a um patamar compatível com os 
objetivos da Oferta, até o limite de 30% (trinta por cento) do Valor Total da Emissão, considerando as Debêntures 
Suplementares e as Debêntures Adicionais que venham a ser emitidas, de forma a atender, total ou parcialmente, os 
referidos Pedidos de Reserva admitidos, observado, se for o caso, o critério de rateio descrito abaixo: (a) em primeiro 
lugar, será realizada a divisão igualitária e sucessiva das Debêntures destinadas à Oferta de Varejo, entre todos os Pedidos 
de Reserva admitidos, limitada ao valor individual de cada Pedido de Reserva, até o limite de 10 (dez) Debêntures por 
Investidor de Varejo; (b) uma vez atendido o critério de rateio descrito na alínea (a) acima, as Debêntures destinadas 
à Oferta de Varejo remanescentes serão rateadas entre os Investidores de Varejo, proporcionalmente ao montante de 
Debêntures indicado nos respectivos Pedidos de Reserva admitidos e não alocado ao Investidor de Varejo, não sendo 
consideradas frações de Debêntures; e (c) caso o montante destinado para o atendimento da Oferta de Varejo seja 
superado em decorrência do atendimento prioritário de até 10 (dez) Debêntures por Investidor de Varejo, conforme 
estabelecido na alínea (a) acima, um novo limite, inferior ao originalmente fixado, deverá ser estipulado de modo que, 
aplicado a todos os Pedidos de Reserva admitidos, não supere o montante destinado para atendimento da Oferta de 
Varejo”. Adicionalmente, o Prospecto Preliminar foi alterado de forma a prever que o montante (e não o 
montante mínimo) de 50.000 (cinquenta mil) Debêntures (sem considerar as Debêntures Suplementares e as 
Debêntures Adicionais) será destinado, prioritariamente, à colocação pública para Investidores de Varejo no 
âmbito da Oferta de Varejo. Dessa forma, onde se lia “o montante mínimo de 50.000 (cinquenta mil) Debêntures 
(sem considerar as Debêntures Suplementares e as Debêntures Adicionais) será destinado, prioritariamente, à colocação 
pública para Investidores de Varejo no âmbito da Oferta de Varejo, que realizarem Pedido de Reserva, o qual deverá ser 
preenchido nas condições a seguir expostas”, nas seções “Sumário da Oferta – Oferta de Varejo” e “Informações Sobre 
a Oferta – Contrato de Distribuição – Oferta de Varejo” do Prospecto Preliminar, deve-se ler “o montante de 50.000 
(cinquenta mil) Debêntures (sem considerar as Debêntures Suplementares e as Debêntures Adicionais) será destinado, 
prioritariamente, à colocação pública para Investidores de Varejo no âmbito da Oferta de Varejo, que realizarem Pedido 
de Reserva, o qual deverá ser preenchido nas condições a seguir expostas”.

2. AJUSTE NA DEFINIÇÃO DE INVESTIDORES INSTITUCIONAIS

A definição de “Investidores Institucionais”, na seção “Definições” do Prospecto Preliminar, foi alterada, 
passando a vigorar com a seguinte redação: “Investidores Institucionais: Em conjunto, (a) Investidores 
Qualificados, (b) fundos de investimento que não se enquadrem na definição de Investidores Qualificados, 
cujos regulamentos permitam investimentos em ativos financeiros privados de renda fixa com prazos 
compatíveis com os das Debêntures; ou (c) pessoas físicas e jurídicas que desejarem aplicar mais de R$ 
300.000,00 (trezentos mil reais) para subscrição das Debêntures objeto da Oferta.”. 

3. PROSPECTO PRELIMINAR E COMUNICADO AO MERCADO

O Prospecto Preliminar, contemplando as alterações mencionadas neste Comunicado ao Mercado, está disponível aos 
interessados e poderá ser obtido eletronicamente nas seguintes páginas da internet:

Emissora – MRS Logística S.A. (www.mrs.com.br - Clicar em “Relações com Investidores”, clicar em “Informações 
aos Investidores”, clicar em “Debêntures” e, por fim, clicar na versão mais recente do link “Prospecto Preliminar - 
Distribuição Pública de Debêntures Simples” do campo da 7ª Emissão de Debêntures). 

Coordenador Líder – Banco Santander (Brasil) S.A. (www.santander.com.br/prospectos - Clicar em “Ofertas em 
Andamento” e, por fim, localizar o “Prospecto Preliminar - Distribuição Pública de Debêntures Simples, da 7ª Emissão 
da MRS Logística S.A.” e clicar em “Download Prospecto Preliminar”).

BB-BI –  BB-Banco de Investimento S.A. (http://www.bb.com.br/ofertapublica - Neste website, localizar “Ofertas em 
Andamento”, acessar “MRS Logística S.A” e depois acessar “Leia o Prospecto Preliminar”).

Comissão de Valores Mobiliários – CVM (http://www.cvm.gov.br - Nessa página clicar em “Participantes do 
Mercado”, depois clicar em “Companhias Abertas”, depois clicar em “ITR, DFP, IAN, IPE e outras Informações”, digitar 
“MRS Logística S/A”, posteriormente clicar em “MRS Logística S/A”, clicar em “Documentos de Oferta de Distribuição 
Pública” e clicar em download do “Prospecto Preliminar” com a data mais recente).

CETIP S.A. – Mercados Organizados (http://www.cetip.com.br, em tal página, clicar em “Comunicados e 
Documentos” e selecionar o link “Prospectos” - Em seguida, selecionar “Prospectos de Debêntures” no campo 
“Categoria de Documento”, digitar “MRS Logística S.A.” no campo “Título” e clicar em “Buscar”. Em seguida, 
selecionar versão mais recente do Prospecto Preliminar da presente Emissão para efetuar o download).

BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (http://www.bmfbovespa.com.br - Em tal página, 
localizar “Empresas Listadas” e clicar em “Conheça as companhias listadas na Bolsa”; em seguida, digitar “MRS 
Logistica S.A.”, clicar em “MRS Logistica S.A.”, clicar em “Informações Relevantes”, clicar em “Documentos de Oferta 
de Distribuição Pública” e, na sequência, acessar o link referente ao Prospecto Preliminar com a data mais recente).

Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais – ANBIMA (http://cop.anbima.
com.br/webpublic/Default.aspx, em tal página, acessar “Acompanhar Análise de Ofertas”, acessar “protocolo 
010/2014”, em seguida acessar “Prospecto Preliminar” com a data mais recente). 

COORDENADORCOORDENADOR LÍDER

A(O) presente oferta pública (programa) foi elaborada(o) de acordo com as normas de Regulação e Melhores Práticas para as Ofertas Públicas de Distribuição 
e Aquisição de Valores Mobiliários. O registro ou análise prévia da presente Oferta Pública não implica, por parte da ANBIMA, garantia da veracidade das 
informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade da companhia emissora, do(s) ofertante(s), das instituições participantes, bem como sobre os valores 
mobiliários a serem distribuídos. Este selo não implica recomendação de investimento.

Este Comunicado ao Mercado está disponível aos interessados e poderá ser obtido eletronicamente nas seguintes 
páginas da internet: 

Emissora – MRS Logística S.A. (www.mrs.com.br - Clicar em “Relações com Investidores”, clicar em “Informações 
aos Investidores”, clicar em “Debêntures” e, por fim, clicar em “Comunicado ao Mercado e Anúncio de Alteração nas 
Condições da Oferta”, do campo da 7ª Emissão de Debêntures).

Coordenador Líder – Banco Santander (Brasil) S.A. (www.santander.com.br/prospectos  - Clicar em “Ofertas 
em Andamento” e, por fim, localizar o “Comunicado ao Mercado e Anúncio de Alteração nas Condições da Oferta 
Pública de Distribuição Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em até 
Duas Séries, da 7ª Emissão da MRS Logística S.A.” e clicar em “Download Do Comunicado ao Mercado e Anúncio de 
Alteração nas Condições da Oferta”). 

BB - Banco de Investimento S.A. (http://www.bb.com.br/ofertapublica - Neste website, localizar “Ofertas em Andamento”, 
acessar “MRS Logística S.A” e depois acessar “Comunicado ao Mercado e Anúncio de Alteração nas Condições da Oferta”).

Comissão de Valores Mobiliários – CVM (http://www.cvm.gov.br - Nessa página clicar em “Participantes do 
Mercado”, depois clicar em “Companhias Abertas”, depois clicar em “ITR, DFP, IAN, IPE e outras Informações”, digitar 
“MRS Logística S/A”, posteriormente clicar em “MRS Logística S/A”, clicar em “Documentos de Oferta de Distribuição 
Pública” e clicar em download do “Comunicado ao Mercado e Anúncio de Alteração nas Condições da Oferta”). 

CETIP S.A. – Mercados Organizados (http://www.cetip.com.br - Em tal página, clicar em “Comunicados e 
Documentos” e selecionar o link “Publicação de Ofertas Públicas”; em seguida, selecionar “Publicação de Ofertas 
Públicas” no campo “Categoria de Documento”, digitar “MRS Logística S.A.” no campo “Título” e clicar em “Buscar”. 
Em seguida, selecionar Comunicado ao Mercado e Anúncio de Alteração nas Condições da Oferta da presente Emissão 
para efetuar o download).

BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (http://www.bmfbovespa.com.br - Em tal página, 
localizar “Empresas Listadas” e clicar em “Conheça as companhias listadas na Bolsa”; em seguida, digitar “MRS 
Logistica S.A.”, clicar em “MRS Logistica S.A.”, clicar em “Informações Relevantes”, clicar em “Documentos de Oferta 
de Distribuição Pública”, e clicar em “Comunicado ao Mercado e Anúncio de Alteração nas Condições da Oferta da 7ª 
Emissão de Debêntures para Distribuição Pública”).

4.  INFORMAÇÕES ADICIONAIS

4.1. Os investidores poderão subscrever as Debêntures junto aos Coordenadores, nos endereços indicados na seção 
“Identificação da Emissora, dos Coordenadores, do Banco Liquidante, do Escriturador Mandatário, do Agente Fiduciário, 
dos Assessores Jurídicos e dos Auditores Independentes” do Prospecto Preliminar. 4.2. Os Debenturistas poderão obter 
esclarecimentos sobre as Debêntures junto ao setor de atendimento a debenturistas, que será feito pela Diretoria de 
Relações com Investidores da Emissora, que funcionará em sua sede social. 4.3. Os investidores que desejarem obter 
mais informações sobre a Oferta e as Debêntures deverão dirigir-se aos endereços ou dependências dos Coordenadores 
indicados na seção “Identificação da Emissora, dos Coordenadores, do Banco Liquidante, do Escriturador Mandatário, 
do Agente Fiduciário, dos Assessores Jurídicos e dos Auditores Independentes” do Prospecto Preliminar ou, ainda, à 
sede da Emissora, ou deverão acessar os endereços eletrônicos da CVM, da CETIP ou da BM&FBOVESPA, conforme 
indicados abaixo:

CVM
Endereço eletrônico: www.cvm.gov.br

CETIP
Endereço eletrônico: www.cetip.com.br 

BM&FBOVESPA
Endereço eletrônico: www.bmfbovespa.com.br

4.4. Os investidores que já tiverem aderido à Oferta deverão confirmar, até as 16 horas do 5º (quinto) 
Dia Útil subsequente à data em que foi comunicado por meio da publicação do presente Comunicado ao 
Mercado sobre a modificação da Oferta, o interesse em revogar sua aceitação à Oferta, presumindo-se, na 
falta da manifestação, o interesse do investidor em não revogar sua aceitação, conforme procedimento 
previsto na seção “Informações Sobre a Oferta – Modificação, Suspensão, Cancelamento ou Revogação da 
Oferta – Modificação da Oferta” do Prospecto Preliminar.

A Oferta encontra-se em análise pela ANBIMA e pela CVM. O Prospecto Definitivo será colocado à disposição dos 
investidores nos locais referidos acima, a partir da data de divulgação do Anúncio de Início, o que dependerá da 
concessão dos registros da Oferta pela CVM. Quando divulgado, o Prospecto Definitivo deverá ser utilizado como sua 
fonte principal de consulta para aceitação da Oferta, prevalecendo as informações nele constantes sobre quaisquer 
outras.

“O REGISTRO DA PRESENTE DISTRIBUIÇÃO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE 
DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA COMPANHIA EMISSORA, 
BEM COMO SOBRE AS DEBÊNTURES A SEREM DISTRIBUÍDAS.” 

ANTES DE TOMAR DECISÃO DE INVESTIMENTO NAS DEBÊNTURES QUE VENHAM A SER DISTRIBUÍDAS NO 
ÂMBITO DA OFERTA, A EMISSORA E OS COORDENADORES RECOMENDAM AOS POTENCIAIS INVESTIDORES A 
LEITURA CUIDADOSA DOS PROSPECTOS E DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA EMISSORA, INCORPORADO 
POR REFERÊNCIA AOS PROSPECTOS, EM ESPECIAL AS SEÇÕES “4. FATORES DE RISCO” E “5. RISCOS DE 
MERCADO” DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA INCORPORADO POR REFERÊNCIA AOS PROSPECTOS, E A 
SEÇÃO “FATORES DE RISCO RELACIONADOS COM A OFERTA E AS DEBÊNTURES” DOS PROSPECTOS, PARA 
CIÊNCIA DE CERTOS FATORES DE RISCO QUE DEVEM SER CONSIDERADOS COM RELAÇÃO AO INVESTIMENTO 
NAS DEBÊNTURES.
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